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Kolo	 Datum		 Družstvo	 					Výsledek
1.	19.10.2014		TJ	Jiskra	Tanvald	 									4½ : 3½
2.	09.11.2014		TJ	Bižuterie	Jablonec	 4 : 4
3.	23.11.2014		ŠK	Libštát	 	 	 4	:	4
4.	07.12.2014		Desko	Liberec	„A“	 										2½ : 5½
5.	04.01.2015		ŠK	Zikuda	Turnov	„C“								6½	:	1½
6.	18.01.2015		TJ	Spartak	Rokytnice	n.J.	 4 : 4

Poř.	 Družstvo	 	 	 	 V	 R	 P	 Body	 Skóre	Partie
1.	 ŠK	Zikuda	Turnov	„C“	 	 11	 0	 0	 33	 65.5	 57
2.	 Desko	Liberec	„A“	 	 	 10	 0	 1	 30	 58.0	 42
3.	 TJ	Krásná	Lípa	 	 	 6	 2	 3	 20	 49.5	 34
4.	 ŠK	Česká	Lípa	 	 	 5	 2	 4	 17	 45.0	 27
5.	 TJ	Jiskra	Tanvald	 	 	 5	 2	 4	 17	 43.0	 21
6. TJ Slavia Liberec   4 4 3 16 41.0 20
7.	 ŠK	Libštát	 	 	 	 4	 1	 6	 13	 40.0	 21
8.	 TJ	Bižuterie	Jablonec	n.N.		 3	 3	 5	 12	 40.0	 22
9.	 ŠK	Zikuda	Turnov	„D“	 	 3	 2	 6	 11	 38.5	 25
10.	 TJ	Spartak	Rokytnice	n.J.	 	 2	 4	 5	 10	 40.5	 21
11.	 1.	Novoborský	ŠK	„C“	 	 2	 0	 9	 6	 36.5	 25
12.	 Desko	Liberec	„B“	 	 	 1	 0	 10	 3	 30.5	 19

Kolo	 Datum		 Družstvo	 						Výsledek
	7.			01.02.2015		1.	Novoborský	ŠK	„C“					3½	: 4½
	8.		15.02.2015			TJ	Krásná	Lípa	 	 4 : 4
	9.			01.03.2015		ŠK	Česká	Lípa	 										5½	:	2½ 
10.		22.03.2015			Desko	Liberec	„B“		 5 : 3
11.		12.04.2015			ŠK	Zikuda	Turnov	„D“					3½	:	4½
 

Ročenka 2014 - 2015
 Krajský přebor družstev

vydaná šachovým klubem  TJ Slavia Liberec
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Vítejte	na	stránkách	šachového	klubu	
TJ	Slavia	Liberec

1. Číslo pravidelného nepravidelníku věnované všem, 
kteří podporují šachy, sport a rádi se baví.

Obsah:
. děkujeme za podporu
. loga ŠK TJ Slavia Liberec

. 4.ročník memoriálu Z. Kobra
    pod záštitou náměstka pro
 Liberecký kraj

. výsledky 1. kola KP

. nečekaný úspěch s Tanvaldem

. naše šachovnice

. partie zápasu Fráňa - Jareš

. 2. kolo s Bižu. Jablonec

. Zikuda Turnov a Žlutá ponorka  
 uspořádali utkání mládeže 

 Liberecký kraj - Jarow
. Dům dětí a mládeže Větrník

Podporují nás:

Sponzoři našich akcí:

Představujeme nové loga šk Slavia
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Vítejte	na	stránkách	šachového	klubu	
TJ	Slavia	Liberec

Senzační domácí výhrou 4,5 - 3,5 nad silným 
TJ Jiskra Tanvald jsme zahájily letošní ročník 
krajského přeboru družstev.

Výsledky 1. kola

    TJ Slavia Liberec                         4,5 3,5             TJ Jiskra Tanvald

Partie utkání: T. Fráňa - J. Jareš   0-1

  Nejkrásnější partie zápasu se odehrála na                                  
2. šachovnici. Domáci Jirka Jarešů odrazil všechny 
ataky hostujícího bojovníka Tomáše Fráni a poté 
vyrazil sám na zteč soupeřova krále a po sérii obětí 
ve stylu ala Garry Kasparov donutil nešťastného 
soupeře kapitulovat. Tímto jeho partii zařazujeme do 
nominace na partii století.
  Jako poslední končila partie na 5. šachovnici 
mezi domácí šachovou legendou Pavlem Peníškou                     
a favorizovaným hostujícím  mistrem Horákem. 
Domácí hráč zvolil proti zkušenému soupeři 
velmi ostrou variantu a vstoupil do zápasu bez 
bázně               a  hany.   Nenechal   se   odradit ani tím, 
že v taktických zápletkách ztratil 1 pióna a postupně 
se mu podařilo vyrovnat materiál i hru. Poté dokonce 
odmítl soupeřem nabízenou kvalitu, patrně se 

záměrem pochlubit se svým méně 
zkušeným spoluhráčům, jak dobře 
umí hrát  koncovky. Hostující hráč 
se za pro soupeře nepříznivého stavu 
snažil remizovou koncovku vyhrávat, 
ale to proti našemu zkušenému 
harcovníkovi mělo pramalé naděje 
na úspěch. Partie  skončila  remízou, 
která znamenala naše nečekané 
vítězství 4,5 : 3,5.
Celý čnánek naleznete na našem webu
autor: P. Janouš

Krajský	přebor	-	výsledky	a	komentáře

TJ Slavia Liberec 4,5:3,5 TJ Jiskra Tanvald
TJ Bižuterie Jablonec 4  :  4 ŠK Zikuda Turnov D
ŠK Libštát 5  :  3 Desko Liberec B
Desko Liberec A 6  :  2 ŠK Česká Lípa
ŠK Zikuda Turnov C 5,5:3,5 TJ Krásná Lípa
TJ Spartak Rokytnice n.J. 4,5:3,5 1. Novoborský ŠK C

TJ Jiskra Tanvald 1. Novoborský ŠK C
TJ Krásná Lípa TJ Spartak Rokytnice 
ŠK Česká Lípa ŠK Zikuda Turnov C
Desko Liberec  B Desko Liberec  A
ŠK Zikuda Turnov D ŠK Libštát
TJ Slavia Liberec TJ Bižuterie Jablonec

1. kolo  19.10.2014

2. kolo  9.11.2014

Polák Benedikt     (H) 2167F ½ ½ 2119F Kadeřábek Jiří    (H)
Jareš Jiří 2014F 1 0 1982F Fráňa Tomáš
Janouš Petr 1908F ½ ½ 2069F Pražák Ondřej
Gombala Marek 1864F 0 1 2008F Jedlička Vladimír
Peníška Pavel       (H) 1922F ½ ½ 2131F Horák Josef
Řičánek Miloslav (H) 1903F ½ ½ 1858F Hnát Zdeněk
Jakša Petr 1814F ½ ½ 1712F Tancer Miroslav
Šic Vojtěch 1854F 1 0 1765F Hloucal Antonín

Šachový	svaz	Libereckého	kraje

1.e4-g6, 2.d4-Sg7, 3.Jc3-d6 ,4.Se3-c6,5. Jf3-Sg4,
6.h3-Sxf3, 7.Dxf3- Jbd7, 8.0-0-0-Dc7, 9.g4-b5, 
10.e5-d5, 11.Sxb5-e6, 12h4-h6, 13.Kb1-Je7,
14.Sd3-Vb8, 15.Dg3-Da5, 16.Je2-c5, 17.c3-Jc6,
18.f4-c4, 19.Sxg6-fxg6, 20.f5-Jb6, 21.Sc1-Ja4,
22.Vh3-Vb6, 23.Jf4-00, 24.Jxe6-Vfb8, 25.Vd2-Vb3, 
26.Vc2-Va3, 27.Jxg7-Vxa2,28.e6-Va1+ 0-1
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TJ Slavia Liberec - TJ Bižuterie Jablonec 4:4

9.	 listopadu	 jsme	 podruhé	 za	 sebou	 doma	 hostili.	
Tentokrát	 tým	 TJ	 Bižuterie	 Jablonec.	 A	 podruhé	
v	 kontroverzní	 hrací	 místnosti	 ve	 třetím	 patře	
Komunitního	střediska,	kterou	někteří	hráči	opěvují	a	
jiní	jí	kvůli	gaučíčku	spílají.	Kapitán	hostů	potřeboval	
akademickou	 čtvrthodinku,	 a	 tak	 zápas	 začal	 s	
mírným	zpožděním,	nicméně	v	poklidné	atmosféře.	
Zatím...

V	průběhu	úvodní	zhruba	jedné	hodiny	skončily	hned	
čtyři	 souboje	 remízou.	 V	 partiích	 Jareš	 -	 Duda	 (1.	
deska),	Janouš	-	Opočenský	(3.	deska)	a	Mašek	-	Šic	
(7.	deska)	se	stalo	jen	to,	že	si	hráči	vytahali	některé	
svoje	 figurky	 směrem	 do	 centra	 šachovnic	 a	 pak	
si	podali	 ruce.	Partie	Jakša	-	Dejmek	(7.	deska)	se	
od	dříve	 jmenovaných	nelišila	 výsledkem,	 jen	snad	
tím,	že	autor	těchto	řádků	neopatrně	dovolil	soupeři	
zbudovat	 si	na	d4	volného	krytého	pěšce.	Hlavním	
kritikem	strategie	rychlých	remíz	se	stal	náš	šachový	
VIP	host	Pavel	Peníška.	Svým	komentářem	průběhu	
partie	na	1.	desce	zajistil	to,	že	jsme	kapitána	hostů	do	
konce	zápasu	již	v	Komunitním	středisku	nezahlédli.

Ovšem	jinak	toho	bylo	k	vidění	ještě	opravdu	hodně.	
Do	 velmi	 podezřelé	 pozice	 se	 černými	 dostal	 Petr	
Paldus	v	partii	Zemánek	-	Paldus	(2.	deska)	a	dost	
divně	stál	(rovněž	vůdce	černých)	i	Marek	Gombala	v	
partii	Fila	-	Gombala	(4.	deska).	Naopak	vyhraný	se	
zdál	(a	po	jistou	dobu	i	objektivně	byl)	Míla	Říčánek	na	
šestce	v	partii	Halama	-	Říčánek.	Naděje	minimálně	
na	půlbod	budilo	 i	 zkušené	vedení	bílých	figur	pod	
taktovkou	Pavla	Peníšky	v	souboji	s	Liborem	Titěrou	
(5.	deska).

O	Márovi	Gombalovi	je	dobře	známo,	že	když	už	se	
musí	 bránit,	 tak	 velmi	 vynalézavě.	 To	 se	 potvrdilo,	
když	se	dočasnou	obětí	 kvality	 vysmekl	 soupeři	 ze	
sevření	 a	 následně	 dokonce	 přešel	 do	 protiútoku	
rychlou	 výstavbou	 matové	 sítě.	 Jeho	 soupeř,	
zřejmě	 otrávený	 a	 zmatený	 ze	 změny	 průběhu	
partie,	 nedokázal	 najít	 přesnou	 obranu	 (pokud	 tam	
ještě	 vůbec	 nějaká	 byla),	 a	 tak	 nám	Marek	 krásně	
vyrobil	první	celý	bod!	Vzhledem	k	výše	uvedenému	
hodnocení	 ostatních	 pozic	 jsme	 si	 v	 tu	 chvíli	 snad	

i	 mohli	 dělat	 pomyšlení	 na	 vítězství.	 To	 jsme	 ale	
netušili,	že...

To	 jsme	ale	netušili,	že	první,	kdo	se	zamotá,	bude	
adept	 na	 výhru	 Míla	 Říčánek!	 Tak	 dlouho	 hrozivě	
skákal	svým	koněm	v	blízkosti	 soupeřova	krále,	až	
přehlédl	 taktiku,	 díky	 níž	 získal	 naopak	 soupeřův	
dříve	příliš	 nehrající	 hřebec	 zajištěné	pole	 v	 centru	
šachovnice.	Náš	borec	neohroženě	atakoval	dál	-	až	
si	všiml,	že	jednotahový	mat	hrozí	naopak	jemu.	Toto	
smutné	zjištění	ho	stálo	figuru	a	celou	partii.	Au!

Já	 se	 vlastně	 Pavlovi	 Peníškovi	 nedivím.	 Jak	 ten	
musel	být	naštvaný,	když	po	předchozím	odmítnutí	
nabídky	 remízy	ve	vyrovnané	pozici	pokračoval	dál	
srdnatě	 v	 boji	 a	 přitom	musel	 být	 svědkem	 prohry	
Míly	Říčánka	a	k	tomu	ještě	vidět	připrohranou	pozici	
Petra	Palduse.	Ano,	musela	to	být	otrava	spoluhráči,	
která	 způsobila	 Pavlův	 následný	 vlastní	 šachový	
kolaps	a	blundr	takřka	začátečnický!

Znalci	si	jistě	dokáží	představit,	kolik	ohně	a	síry	dštěl	
po	prohře	Pavel.	Zejména	na	adresu	desetitahových	
remizantů,	 kteří	 se	 v	 tu	 chvíli	 zrovna	 pomotávali	
kolem.	Autor	těchto	řádků	však	zachoval	klid	(na	rozdíl	
od	 některých	 spoluhráčů,	 kteří	 se	 včas	 nevzdálili),	
zavřel	za	sebou	dveře	u	partie	Zemánek	-	Paldus	a	
společně	 s	 Liborem	 Titěrou	 s	 vytřeštěnýma	 očima	
sledoval,	jak	to	asi	vypadalo,	když	bájný	Fénix	vstával	
z	popela.	Ano,	Petr	Paldus	se	stal	hvězdou	zápasu,	
když	 dokázal	 partii	 otočit	 a	 vyhrát!	 Omlouváme	 se	
čtenářům,	 ale	 zatím	 nevíme	 přesně	 jak.	 Petrův	
partiář	 je	 zcela	 nečitelný	 a	ani	 zápis	 jeho	 soupeře,	
který	autor	těchto	řádků	obratně	ukořistil	pro	potřeby	
budoucích	šachových	Fénixů,	není	o	moc	lepší.	Ale	
nezoufejte,	tým	luštitelů	už	se	chystá,	a	tak	se	snad	
ona	záhadná	partie	na	našich	webových	stránkách	
brzy	objeví	v	samostatném	článku...

Napsal	Ing.	Petr	Jakša
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 3. kolo: remízová ztráta v Libštátě

Výjezd	 do	 Libštátu	 byl	 dramatický	 již	 od	 samého	
začátku.	Chvíli	to	vypadalo,	že	pojedeme	v	sedmi,	ale	
na	poslední	chvíli	se	podařilo	probudit	spícího	Máru	
Gombalu,	kterému	vypověděly	poslušnost	všechny	2	
budíky.

Ani	osádka	druhého	vozidla	neměla	cestu	zcela	bez	
problémů,	 ale	 nakonec	 se	 podařilo	 při	 zastávce	 v	
Jičíně	vypátrat	naši	jedničku	Bena	Poláka		a		s	mírným	
zpožděním	 jsme	úspěšně	dorazili	 do	 Libštátu.	Tam	
jsme	však	už	příliš	úspěchů	neslavili.

Jako	 první	 skončila	 partie	 na	 4.	 šachovnici,	 kde	
se	 Márovi	 Gombalovi	 nepodařilo	 získat	 bílými	
ze	 zahájení	 výhodu	 a	 tak	 partie	 skončila	 rychlou	
remízou.

Další	remízová	partie	se	odehrála	na	6.	šachovnici.	
Tam	však	domácí	hráč	přišel	k	 remíze	 jako	slepý	k	
houslím.	 Náš	 bojovník	 Péťa	 Jakša	 odvážně	 přijal	
nabízenou	 oběť	 pěšce	 a	 neohrožené	 vnikl	 svou	
dámou	 do	 soupeřova	 tábora.	 Poté	 však	 pohrdl	
nabídkou	 druhého	 pěšce	 a	 dovolil	 soupeři	 vymanit	
se	ze	sevření	taktickým	protiúderem.

I	 partie	 na	 5.	 šachovnici	 skončila	 remízou.	 Míla	
Říčánek	soupeře	sice	trápil	ve	věžové	koncovce,	ale	
na	výhru	to	bohužel	nestačilo.

Na	2.	šachovnici	náš	Jirka	Jareš	domácího	kapitána	
Špinku	mohutným	útokem	 totálně	přehrál,	 ve	finále	
však	nepostřehl	možnost	dorazit	zdrceného	soupeře	
2	 tahovým	matem	 a	 poté	 tam	 již	 nebylo	 více,	 než	
remíza.

Jedinou	 vítěznou	 partii	 nám	 zajistil	 Péťa	 Hübner,	
který	 svou	 letošní	 premiéru	 okořenil	 přesvědčivým	
vítězstvím	nad	skoroslávistou	Honzou	Šlechtou.

Bohužel	 jsme	dovolili	soupeři	srovnat	skóre	zápasu	
na	8.	šachovnici.	Náš	předseda	Vojta	Šiců	soupeře	
zatlačil	 až	 	 na	 poslední	 řadu	 a	 nebýt	 tam	 kraj	
šachovnice	tak	snad	soupeř	ustupoval	až	kamsi	na	

okraj	stolu.	Ten	již	své	figury	jen	zoufale	popotahoval	
po	posledních	2	řadách	a	čekal,	odkud	přijde	smrtící		
úder.	 Načasování	 závěrečného	 úderu	 se	 ovšem	
nepodařilo	 přesně	 podle	 představ	 našeho	 hráče	 a	
ten	v	následné	časové	 tísni	překvapenému	soupeři	
postupně	 věnoval	 většinu	 svých	pěšců.	Myslím,	 že	
pan	Vollman	stále	nechápe,	jak	k	tomu	bodu	vlastně	
přišel.

Na	 1.	 šachovnici	 se	 Ben	 Polák	 rozešel	 smírně	 se	
soupeřovým	 lídrem	Bláhou	a	při	pohledu	na	situaci	
na	 3.	 šachovnici	 se	 možná	 již	 v	 duchu	 radoval	 z	
vyhraného	 zápasu.	 Tam	 totiž	 autor	 těchto	 řádků	
zatlačil	 svého	 soupeře	 do	 těžké	 defenzivy	 a	 se	
svou	 dvojicí	 střelců	 se	 rozmýšlel,	 který	 z	 několika	
vyhrávajících	tahů	zvolit.	Bohužel	nezvolil	nejsilnější	
možnost	 a	 poté	 další	 nepřesností	 dovolil	 soupeři	
vybojovat	remízu	jak	v	této	partii,	tak	i	v	celém	zápase.

Ačkoli	 to	 podle	 průběhu	 partií	 na	 jednotlivých	
šachovnicích	vypadalo	na	naši	výhru	6:2,	nakonec	je	
z	toho	jen	remíza	4:4.	Pro	příště	se	budeme	muset	
místo	 hledání	 efektních	 výher	 	 spokojit	 s	 výhrami	
obyčejnějšími.

Podrobnosti
																				Napsal	Petr	Janouš	

4. kolo: první porážka s Deskem Liberec A

V	neděli	jsme	se	utkali	s	jedním	z	favoritů	soutěže	–	
Deskem	Liberec	A.		Z	různých	důvodů	jsme	nastoupili	
oslabeni	 o	 několik	 opor	 týmu,	 ale	 to	 nám	 nikterak	
neubralo	na	bojovnosti.

Na	první,	páté	a	šesté	šachovnici	vybojovali	domácí	
hráči	 Jirka	 Jareš,	 Péťa	 Jakša	 a	 Péťa	Hübner	 proti	
elově	 výrazně	 silnějším	 hráčům	 cenné	 remízy.	
Všichni	tři	si	zaslouží	pochvalu	-	ne	náhodou	se	jedná	
o	hráče	v	tomto	ročníku	KPD	zatím	neporažené.

Bohužel	na	druhé,	třetí,	čtvrté	a	osmé	šachovnici	byli	
hostující	hráči	nad	síly	domácích	borců	a	připsali	si	
pro	Desko	velmi	důležitá	vítězství.
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Domácí	hvězdou	zápasu	se	možná	trochu	překvapivě	
stal	 náš	 předseda	 Vojta	 Šic.	 Ten	 narazil	 na	 jednu	
z	 dlouholetých	 opor	 Deska	 –	 Honzu	 Petráně.	 Ke	
zděšení	 autora	 těchto	 řádků	 si	 Vojta	 sebevědomě	
vybral	 velmi	 	 ostrou	 variantu,	 ve	 které	 se	 mu	 ale	
podařilo	 hostujícího	 hráče	 dokonale	 zaskočit.	 S	
ledovým	klidem	proplul	všemi	nástrahami	 	pozice	a	
nakonec	donutil	nešťastného	Honzu	ke	kapitulaci.

Porážka	2,5	:	5,5	netěší,	ale	zápas	jsme	odehráli	se	
vztyčenou	hlavou.

				Napsal	Petr	Janouš

Hned po svátcích 4.1. 2015  jedeme na 
                  ŠK Zikuda Turnov „C

               
Zajímavé partie z KP

1982F Fráňa T.  0 - 1 Jareš J. 2014F 
1.e4		g6,2.d4	Sg7,3.Jc3	d6,4.Se3	c6,5.Jf3	Sg4,	6.h3	
Sxf3,7.Dxf3		Jbd7,8.0	0	0	Dc7,9.g4	b5,	10.e5	d5,	
11.Sxb5	e6,	12h4	h6,	13.Kb1	Je7,
14.Sd3	Vb8,15.Dg3	Da5,16.Je2	c5,17.c3	Jc6,	18.f4	
c4,19.Sxg6	fxg6,20.f5	Jb6,21.Sc1	Ja4,
22.Vh3	Vb6,	23.Jf4	0	0,	24.Jxe6	Vfb8,	25.Vd2	Vb3,	
26.Vc2	Va3,	27.Jxg7	Vxa2,28.e6	Va1+	 0	-	1

2106F Zemánek I. 0 - 1 Paldus P. 2010F 
1.Jf3	Jf6,2.d4	g6,3.Jd2	d5,4.c4	c6,5.e3	Sg7,
6.Se2	O	O,7.b3	Jd7,8.Sb2	b6,9.O	O	Sb7,
10.Vc1	Vc8,11.Ve1	Ve8,12.Dc2	h6,13.Db1	Jh7,
14.Je5	Jxe5,	15.dxe5	c5,16.f4	dxc4,17.Jxc4	b5,	
18.Ved1	Dc7,19.Jd2	Ved8,20.Jf3	Db6,21.Vxd8+	
Vxd8,22.Dc2	Vc8,23.Kf2	Jf8,24.a4	bxa4,25.bxa4		
Je6,26.Sc4	Sa6,27.Sa3	Sxc4,	28.Dxc4	h5,29.Jd4		
Jxd4,30.exd4	e6,31.Kf1	h4,32.dxc5	Dc6,	33.Db5		
De4,34.Dc4	Dc6,35.Db5	De4,36.Dc4	Df5,	37.Kg1		
g5,38.c6	gxf4,39.Sd6	Sxe5,40.Sxe5	Dxe5,41.c7	
h3,42.gxh3	De3+,43.Kh1	Df3+,44.Kg1		De3+,45.
Kh1	Df3+,46.Kg1	Kh7,47.Dc2+	f5,	48.Df2		Vg8+,	
49.Kf1	Dh1+,50.Ke2	Dxc1,51.Dh4+	Kg6,52.Dd8	
De3+,53.Kd1	Df3+,54.Kc2	Da8			0	-	1

 Liberec Open v rapid šachu 2014

Dne	 29.11.2014	 uspořádal	 šk	 TJ	 Desko	 Liberec	
turnaj	 v	 rapid	 šachu,	 ve	 kterém	 se	 vyznamenal	
Franta	Lašek,	který	obsadil	celkově	třetí	místo,	když	
porazil	i	druhého	Jiřího	Kadeřábka	a	na	třetí	místo	jej	
posunulo	jen	horší	pomocné	hodnocení.	Se	stejným	
počtem	6,5	bodu	skončil	na	4.	místě	Jirka	Jareš	a	5.	
byl	M.	Dolenský	z	ŠK	Libštát.	Turnaj	vyhrál	domácí	
Marek	Braun	se	7,5	body.

Dále	 se	 turnaje	 zúčastnili	 z	 našeho	 oddílu	 mladíci	
Pavel	Kačmar,	Karel	Hladík	a		Jakub	Faistauer.

REGIONÁLNÍ  vánoční turnaje 2014

27.12				ŠK	Libštát	pořádá		turnaj	v	bleskové	hře.

27.12					Orel	jednota	Turnov		pořádá	Vánoční	orelský	
šachový	turnaj	v	rapid	šachu

27.12					ŠK	Frýdlant	pořádá	Vánoční	turnaj	v	Hejnicích		
v	rapid	šachu.	

26.12	 	 Šachový	 oddíl	 Spartak	 Rokytnice	 n.	 Jiz.	
pořádá	Vánoční	rapid.																																																																																									

20.12	 	 TJ	 Desko	 Liberec	 pořádá	 XVI.	 ročník	
Vánočního	šachového	turnaje	pro	děti	a	mládež.

1854F Šic V.  1 -  0  2059F Petráň J.
1.d4	d5,2.Jf3	Jf6,3.c4	e6,4.Jc3	c6,5.Sg5	dxc4,
6.e4	b5,7.e5	h6,8.Sh4	g5,9.Jxg5			hxg5,10.Sxg5	
Jd7,11.Df3	Sb7,12.Sxf6	Jxf6,13.Dxf6	Dxf6,14.exf6	0	
0	0,15.0	0	0	Vh4,16.g3	Vxd4,17.Vxd4	Vxd4,
18.Sg2	b4,19.Je2			Vd6,20.g4	Sh6+,21.f4	e5,
22.g5	exf4,23.h4	f3,24.Sxf3	Vxf6,25.Sg4+	Kc7,
26.gxh6	Vxh6,27.h5	c5,28.Vf1	f6,29.Jg3				1	-	0
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KRAJSKÝ PŘEBOR - tabulka po 4. kole

																														Rozpis	5.	kola	-	4.	01.	2015

ŠK Libštát     -     TJ Jiskra Tanvald

Desko Liberec „A“     -     TJ Bižuterie Jablonec n.N.

ŠK Zikuda Turnov „C“     -     TJ Slavia Liberec

TJ Spartak Rokytnice n.J.     -     ŠK Zikuda Turnov „D“

1. Novoborský ŠK „C“     -     Desko Liberec „B“

TJ Krásná Lípa     -     ŠK Česká Lípa

  
  
Z	 tabulky	 je	 zřejmé,	 že	 o	 postup	 	 budou	 bojovat	
šachisté		ŠK	Zikuda	Turnov	„C“	a	Desko	Liberec	„A“.	
O	to	větší	a	zajímavější	boj	bude	sváděn	o	udržení	v		
Krajském	přeboru.
 
  

Vánoční	 svátky	 jsme	 strávili	 na	
přijatelném	 6.	 místě	 se	 ziskem	 pěti	
bodů	 za	 dvě	 remízy,	 jednu	 výhru	 a	
jednu	prohru.

Hned	po	svátcích	jedeme	do	Turnova	
na	půdu	horkého	favorita	na	postup.

Důležitější	 pro	 nás	 budou	 následné	
souboje	 doma	 s	 Rokytnicí	 a	 hned	
nato	v	Novém	Boru.

Rozpis	zápasů	(světlá	doma	hrané)

1. 19.10.2014 TJ	Jiskra	Tanvald 4½ :3½

2. 09.11.2014 TJ	Bižu.	Jablonec	 4 : 4

3. 23.11.2014 ŠK	Libštát 4 : 4

4. 07.12.2014 Desko	Liberec	„A“ 2½ :5½

5. 04.01.2015 ŠK	Zikuda	Turnov	„C“

6. 18.01.2015 TJ	Sp.	Rokytnice	n.J.

7. 01.02.2015 1.	Novoborský	ŠK	„C“

8. 15.02.2015 TJ	Krásná	Lípa

9. 01.03.2015 ŠK	Česká	Lípa

10. 22.03.2015 Desko	Liberec	„B“

11. 12.04.2015 ŠK	Zikuda	Turnov	„D“

Připomínky	a	podněty	můžete	zasílat	na:

mslechta@seznam.cz
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Šachovnice 6. kolo     Šachovnice 5. kolo

Petr	Jakša	1814	-	Milan	Saska	1723		1:0

1.	d4	d5	2.	Nf3	e6	3.	c4	Nf6	4.	Bg5	Be7	5.	Nc3	c6	
6.	e3	Nbd7	7.	cxd5	Nxd5	8.Bxe7	Qxe7	9.	e4	N5b6	
10.	Bd3	O-O	11.	Qc2	h6	12.	O-O	Nf6	13.	a3	Rd8	
14.	b4	Nbd7	15.	Rfe1	b6	16.	d5	Bb7	17.	d6	Qf8	
18.	Rab1	Kh8	19.	e5	Nd5	20.	Nxd5	exd5	
21.	Nh4	Qe8	22.	e6	fxe6	23.	Ng6+	Kg8	
24.	Ne7+	Kh8	25.	Rxe6	Qf7	26.	Rbe1	Nf8	
27.	Ng6+	Kg8	28.	Re7	Re8	29.	R1e3	Rxe7	
30.	dxe7	Ne6	31.	Rf3	Qe8	32.	Rf8+	Nxf8	
33.exf8=Q+	Qxf8	34.	Nxf8	Kxf8	35.	Bg6	Ba6	
36.	Qf5+	Ke7	37.	Qf7+	Kd6	38.	Qxg7	c5 
39.	bxc5+	Kxc5	40.	f4	d4	41.	Qe7+	Kc4	42.	Qe2+	* 

 

  
  

Nejbližší turnaje

31.1. 2015   “BAKOVSKÉ DVOJICE“

7.2. 2015      4. Ročník memoriálu Z. Kobra
-	hraný	jako	Krajský	přebor	v	rapid	šachu	
-	pod	záštitou	náměstka	pro	Liberecký	kraj	
pana	Josefa	Jadrného 

Ďuran	T.	2089	-	Řičánek	M.	1814		1/2	:	1/2

1.	e4	c5,2.	Nf3	Nc6,3.	c3	e6,4.	d4	Nf6,5.	e5	Nd5,
6.	Be2	cxd4,7.	cxd4	d6,8.	exd6	Bxd6,9.	O-O	O-O
10.	Nc3	Nce7,11.	Bg5	f6,12.	Be3	Bd7,13.	Ne4	Bc6,	
14.	Nfd2	Nf5,15.	Qb3	Rc8,16.	Bg4	Kh8,17.	Nxd6	
Qxd6	18.	Nc4	Qd7,19.	Rac1	b5,	20.	Nd2	Nd6,	
21.	Be2	a5,22.	a3	Nb6,23.	Bf4	Bd5,	24.	Qh3	
Ndc4,25.	a4	bxa4,26.	Nxc4	Bxc4,27.	Bxc4	Rxc4,28.	
Rxc4	Nxc4,29.	Rc1	Qd5,	30.	Qd3	Rc8,31.	Bd2	
Rc6,32.	Bc3	e5,33.	Qf5	g6,34.	Qg4	f5,35.	Qe2	
e4,36.	f3	Nd6,37.	Re1	a3,	38.	Ra1	axb2,39.	Qxb2	
exf3,40.	Rxa5	Qc4,41.	Rc5	f2+,42.	Qxf2	Rxc5,43.	
dxc5+	Qxc3,44.	cxd6	Qa1+,45.	Qf1	Qd4+*

Open Liberec 2015

XV.	ročník	mezinárodního	šachového	festivalu
součást	seriálu	CZECH	TOUR	2014/2015
Liberec 14.-21.2. 2015



Zmíněná	 neděle	 nebyl	 dobrý	 den	 pro	 Peťu	
Hübnera.	 Jeho	 vlastní	 slova:	 na	 co	 jsem	 v	
partii	 sáhnul,	 to	 jsem	zku...,	 totiž	 zkazil.	 Je	ale	
pravda,	 že	by	 se	 ve	 své	oblíbené	obraně	proti	
1.	e4	už	po	třetím	tahu	bílého	zamotávat	neměl.	
Prohráváme...

Mám	 pocit,	 že	 jako	 čtvrtá	 skončila	 moje	
maličkost,	když	jsem	jednoho	ze	svých	udatných	
centrálních	 piků	 protlačil	 až	 na	 sedmou	 řadu	
a	 následně	 jsem	 výhodně	 vyměnil	 soupeřovu	
dámu	za	svoji	věž.	Vyrovnáno.
Od	 té	 chvíle	 jsem	 měl	 čas	 sledovat	 průběh	
všeho,	 co	 se	 ještě	 hrálo.	 Ben,	 Jirka,	 Peťa	 a	
Pavel	stále	bojovali,	ale	kýžená	výhoda	na	jejich	
šachovnicích	nikde	vidět	nebyla.	O	to	větší	byla	
radost	 z	 výhry	 Jirky	 Jareše,	 kterému	 soupeř	
hodně	pomohl,	když	dobrovolně	doslova	"nalezl"	
do	 jakéhosi	 samomatu	 a	 nechal	 si	 dát	 mat	
koněm.	Konečně	vedeme!

Teď	zkusit	všechno	ostatní	uremizovat	a	tři	body	
jsou	doma,	říkám	si.	Ale	člověk	míní	a	život	mění.
Prohrává	 Peťa	 Janouš,	 když	 svoji	 obtížnou	
pozici	 "řeší"	přechodem	do	prohrané	pěšcovky.	
Pavel	 Peníška	 -	 sice	 s	 kvalitou	 navíc	 -	 stále	
čaruje	 a	 Ben	 Polák	 hraje	 s	 pěšcem	 méně.	 A	
navíc	přichází	časovka...

Ben	prohrává	 -	v	časovce,	v	obtížné	pozici,	se	
soupeřovým	pěšcem	na	šesté	řadě.	Prohrajeme	
tenhle	zápas?

Opět	infarktózní	situace,	opět	potřebujeme	trošku	
víc	štěstí.	Po	neskutečných	manévrech	Pavla	se	
jeho	soupeř	 rozhoduje	 "aktivním"	 tahem	otevřít	
pozici.	A	naštěstí!	v	Pavlův	prospěch.

KPD 6. kolo: 4 : 4
TJ Slavia Liberec - TJ Spartak Rokytnice n. J.

				Napsal	Ing.	Petr	Jakša	

KPD v druhé půli 
- vyhrajeme už někde konečně?

Po	 víceméně	 očekávané	 prohře	 s	 favoritem	
soutěže	 -	 Céčkem	 Zikudy	 Turnov	 -	 v	 pátém	
kole	 jsme	minulou	 neděli	 s	 nadějí	 a	 vyztuženi	
naší	 jedničkou	Benem	Polákem	nastoupili	proti	
týmu	Spartaku	Rokytnice.	Výhru	a	tři	body	jsme	
potřebovali	 jak	 čuník	 drbání.	 Jenže	 všechno	
nakonec	dopadlo	jinak.

Již	 průběh	 přípravy	 zápasu	 na	 domácí	 půdě	
lehce	připomínal	pubertální	softporno	"Jak	se	do	
ní	dostat",	zde	míněno	do	vlastní	klubovny.	Karta	
pro	 vstup	 do	 zakódovaných	 prostor	 odmítala	
poslušnost,	 na	 nadité	 klíčence	 byl	 u	 několika	
dveří	 vždy	 až	 ten	 poslední	 klíč	 správný...	 No	
ještěže	si	dal	přípravný	 tým	sraz	už	půl	hodiny	
před	 zápasem!	 Není	 pravda,	 že	 vyhlášeným	
Alcatrazem	je	hrací	místnost	Deska	Liberec.	Ne,	
my	máme	lepší!

Zápas	 jsem	 zahájil	 lehounce	 po	 desáté	 a	 měl	
jsem	příjemný	pocit,	že	na	tvářích	svých	týmových	
kolegů	a	kamarádů	vidím	odhodlání	urvat	ze	své	
partie	víc,	než	 jen	půl	bodu.	V	 jednom	případě	
jsem	se	ale	zmýlil...
Jako	první	ukončil	svoji	"partii"	Marek	Gombala,	
který	v	 tomto	důležitém	zápase	už	po	devátém	
(!!)	tahu	nabídl	v	pohodové	pozici	(po	zápase	ji	
někteří	při	analýze	hodnotili	dokonce	pro	Marka	
mírně	 lepší)	 remis,	 která	 byla	 přijata.	 Marku:	
proč?

Všichni	 ostatní	 se	 bili	 jako	 lvi.	 Někteří	 více	 a	
někteří	méně	úspěšně,	ale	to	už	tak	bývá.
Druhý	půlbod	vyrobil	Míla	Řičánek,	který	černými	
v	 králce	 cenil	 na	 soupeře	 útočné	 zuby,	 ovšem	
se	 třemi	 úplně	 zavinutými	 lehkými	 figurami	 na	
dámském	 křídle.	 Získat	 víc	 asi	 nešlo,	 spíš	 šla	
Mílova	pozice	vyhoršovat.	Takže	zatím	smír.

www.sachy-slavia-lbc.cz
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KRAJSKÝ PŘEBOR - tabulka po 6. kole

																														Rozpis	7.	kola	-	1.2.	2015

Desko Liberec „A“   -     TJ Jiskra Tanvald

    ŠK Zikuda Turnov „C“ -    ŠK Libštát 

     TJ Spartak Rokytnice n.J.    -     TJ Bižuterie Jablonec n.N. 

1. Novoborský ŠK „C“    -    TJ Slavia Liberec 

  TJ Krásná Lípa    -       ŠK Zikuda Turnov „D“

      ŠK Česká Lípa - Desko Liberec „B“

  
  
Z	 tabulky	 je	 zřejmé,	 že	 o	 postup	 	 budou	 bojovat	
šachisté		ŠK	Zikuda	Turnov	„C“	a	Desko	Liberec	„A“.	
O	to	větší	a	zajímavější	boj	bude	sváděn	o	udržení	v		
Krajském	přeboru.
 
  

PO	vánočních	svátcích	jsme	v	lednu	
uhrály	bod	s	TJ	Spartak	Rokytnice.

Důležitější	 pro	 nás	 budou	 následné	
souboje	 	 v	 Novém	 Boru	 a	 doma	 s	
Krásnou	Lípou.

Rozpis	zápasů	(světlá	doma	hrané)

1. 19.10.2014 TJ	Jiskra	Tanvald 4½ :3½

2. 09.11.2014 TJ	Bižu.	Jablonec	 4 : 4

3. 23.11.2014 ŠK	Libštát 4 : 4

4. 07.12.2014 Desko	Liberec	„A“ 2½ :5½

5. 04.01.2015 ŠK	Zikuda	Turnov	„C“ 6½:	1½

6. 18.01.2015 TJ	Sp.	Rokytnice	n.J. 4 : 4

7. 01.02.2015 1.	Novoborský	ŠK	„C“

8. 15.02.2015 TJ	Krásná	Lípa

9. 01.03.2015 ŠK	Česká	Lípa

10. 22.03.2015 Desko	Liberec	„B“

11. 12.04.2015 ŠK	Zikuda	Turnov	„D“

Připomínky	a	podněty	můžete	zasílat	na:

mslechta@seznam.cz



matadorovi	se	podařilo	vyměnit	všechny	pěšce,	
přičemž	 soupeř	 náhle	 zjistil,	 že	 koncovku	
král+jezdec	 proti	 králi	 při	 absenci	 pěšců	 fakt	
nevyhraje.	Zaplať	pán	bůh	za	tu	remízu.

Další,	kdo	svého	soupeře	poněkud	podcenil	byl	
na	3.	šachovnici	autor	těchto	řádků.	Vyrovnanou	
pozici	zkoušel	vyhrávat	tak	mistrně,	že	mu	domácí	
borec	 odebral	 pěšce.	Tím	 se	 však	 hráč	Slavie	
nenechal	odradit	a	nadále	pokračoval	ve	hře	na	
výhru,	načež	si	po	několika	dalších	tazích	nalezl	
do	 vidlí.	 To	 již	 někteří	 přihlížející	 hráči	 Slavie	
psychicky	 nevydrželi	 a	 	 vydali	 se	 na	 chodbu	
komentovat	 partii	 výrazy,	 publikovatelnými	 jen	
po	22.	hodině.

Nejtěžšího	 soupeře	 měl	 	 náš	 lídr	 Jirka	 Jareš.	
Podařilo	 se	 mu	 	 vybojovat	 černými	 cennou	
remízu,	 i	když	dle	 jeho	slov	byla	partie	dvakrát	
pros….	(chci	říci	mírně	horší).
Tradičně	 spolehlivý	 výkon	 předvedl	 na	 druhé	
šachovnici	Péťa	Paldus.	Sice	se	mu	nepodařilo	
převahu	 kvality	 přetavit	 v	 zisk	 celého	 bodu,	
nicméně	 remíza	 nám	 v	 tu	 chvíli	 zaručovala	
vítězství.

Vítězství	4,5:3,5		se	počítá,	ale	umělecký	dojem	
nic	moc…
			 	 	 	 Napsal	Petr	Janouš	

KPD 7. kolo: Konečně vítězství ale…

V	neděli	1.2.	jsme	vyrazili	k	dalšímu	utkání	KPD	
do	 Nového	 Boru.	 Novoborský	 šk	 C	 nás	 mile	
překvapil		kombinovanou	sestavou,	což	bohužel	
u	 některých	 borců	 Slavie	 vedlo	 k	 hrubému	
podcenění	soupeře.

Jako	první	opět	ukončil	svou	partii	Mára	Gombala.	
Tentokrát	však	vítězně,	když	jeho	soupeř	zjistil,	
že	bez	věže	se	opravdu,	ale	opravdu	hrát	nedá.

Na	7.	šachovnici	potvrdil	 roli	 favorita	Vojta	Šic,	
který	 své	 soupeřce	 paní	 Majstrové	 postupně	
sbíral	 nejprve	pěšce	a	pak	dokonce	 i	 jezdce	a	
brzy	donutil	soupeřku	ke	kapitulaci.

Prvního	vítězství	v	této	sezoně	docílil	Luboš	Jína.	
Svého	soupeře	zaskočil	překvapivým	útokem	na	
královském	křídle.	Luboš	se	sice	tvářil,	že	vlastně	
ani	neví,	proč	se	soupeř	vzdává,	ale	určitě	měl	
moc	dobře	spočítáno,	že	dává	35.	tahem	mat.

Tolik	ti	tři,	kteří	zazářili	a	nyní	k	dalším	třem,	kteří	
pro	změnu	zklamali.
Na	 6.	 šachovnici	 náš	 kapitán	 Péťa	 Jakša	
vyrukoval	 na	 svého	 soupeře	 Lišku	 seniora	 s		
mohutným	útokem	a	chvíli	 to	vypadalo,	že	mat	
visí	 ve	 vzduchu.	 Místo	 trpělivého	 navyšování	
převahy	 se	 	 snažil	 partii	 rychle	 	 zakončit,	 což	
se	 mu	 však	 nepodařilo.	 Zkušený	 a	 všemi	
mastmi	 mazaný	 lišák	 Liška	 trpělivě	 čekal	 na	
svou	 příležitost	 a	 ve	 správnou	 chvíli	 vyrazil	 do	
protiútoku,	který	byl	bohužel	pro	nás	úspěšný.

Na	 5.	 šachovnici	 náš	 Míla	 Říčánek	 sezobnul	
přiotráveného	 pěšce	 s	 myšlenkou,	 že	 slabší	
soupeř	se		nějak	porazí	sám.	Pan	Koudelka	se	
však	místo	toho	začal	pokoušet	porážet	našeho	
borce,	což	se	mu	téměř	podařilo.	Naštěstí	však	
pohrdl	několika	dalšími	dary	a	našemu	

www.sachy-slavia-lbc.cz



PS:
O	 postupujícím	 do	 druhé	 ligy	 je	 nejspíše	
rozhodnuto.	 ŠK	 	 Zikuda	 Turnov	 „C“	 zdolala	
Desko	Liberec	„A“	těsně	4½	:	3½	a	to	zejména	
díky	vítězstvím	na	7	a	8	šachovnici.	Nyní	se	boj	
v	KPD	soustředí	především	na	udržení	v	soutěži.	

Díky	 tomu,	 že	 je	 ve	 hře	 ještě	 9	 bodů,	 nemají	
jistotu	udržení	družstva	od	5.	místa.

Vzhledem	 k	 souběhu	 několika	 turnajů	 (Kobrův	
memoriál,	 Krajský	 přebor	 družstev,	 Open	
Liberec,	 Rapid	Open	 Liberec	 a	 Krajský	 přebor	
jednotlivců	–	Region	Nisa	a	účasti	našich	hráčů	
na	 turnajích,	 aktualizujeme	 stránky	 a	 buletin	 s	
mírným	zpožděním.

Další	číslo	buletinu	bude	věnováno	Open	Liberec	
a	blesk	Open	Liberec.
	 	 	 Napsal	Honza	Šlechta

KPD 8. kolo: ... a zase ta remíza ... tentokráte 
nad plán s Krásnou Lípou

Tak	s	tím	jsme	nepočítali.	

Vyrovnané	 skóre	 zahájil	 autor	 těchto	 řádků	
remízou	 černými	 s	 nebezpečným	 Filipem	
Třešňákem.	

Pokračovatelem	 se	 stal	 Peťa	 Paldus	 na	 druhé	
šachovnici	v	souboji	s	Fabianem	Braunsteinem.	
Opět	cenná	půlka	černými	figurami.	

Hezkou	 práci	 předvedl	 i	 Mára	 Gombala,	 když	
(opět)	 černými	 uremizoval	 Jirku	 Průdka	 na	
čtyřce.	

Když	 pak	 hezky	 zavěsil	 Peťa	 Hübner	 a	 Míla	
Řičánek,	 oba	bílými,	 zrodila	 se	naděje	na	 celé	
tři	body.	

Těžký	souboj	vedl	na	třetí	šachovnici	s	mnohem	
horším	časem	Peťa	Janouš	s	Tomem	Buchcarem.	
Pozice	 vypadala	 vyrovnaně,	 ale	 vzhledem	 k	
situaci	na	osmičce,	kde	sevřen	v	kleštích	bojoval	
Vojta	Šic	s	Rosťou	Štefanikem	(bohužel	už	 jen	
o	 remízu),	sehrály	velkou	roli	nervy	naší	 trojky.	
Hlavně	nic	nepokazit!	

Remíza	 na	 osmičce	 nevyšla,	 nicméně	 Peťa	
Janouš	nic	nepokazil,	 za	což	si	určitě	 zaslouží	
velký	týmový	dík!	

Napsal	Péťa	Jakša

www.sachy-slavia-lbc.cz

Část fotografií k článkům Open 
Liberec byla poskytnuta pořadateli 
turnaje



 

KPD 9. kolo: S Českou Lípou bez šance

Očekávané	au	od	českolipských	borců	bohužel	přišlo.	
A	 když	 k	 tomu	 navíc	 připočítám	 rustikální	 začátek	
oné	veskrze	blbé	neděle...

Dáváme	si	sraz	 jako	vždy	na	Aljechin	Platzu	u	díry	
a	 jako	 vždy	 jej	 plánuji	 tak,	 abychom	 vše	 v	 pohodě	
stíhali	 a	 mohli	 se	 po	 cestě	 do	 České	 Lípy	 loudat.	
Takže	 v	 8:45	 s	 Péťou	 Janoušem	 vyhlížíme	 z	
připravených	a	nastartovaných	vozů	týmové	kolegy.	
Objevují	 se	 postupně	 skoro	 všichni.	 Jen	 jeden	má	
bohužel	 v	 tu	dobu	 ještě	půlnoc,	a	 to	prosím	pěkně	
půlnoc	v	Jablonci	nad	Nisou!	Voláme	mu,	budíme	ho,	
slibuje	 ultrarychlý	 přesun	 do	 patnácti	minut.	 Vůbec	
mu	nevěříme,	ale	padá	rozhodnutí	-	počkáme!

To	 první	 březnové	 ráno	 byla	 pěkná	 zima	 a	 navíc	
foukalo.	Smršť	nadávek	na	spáče	přerušil	jen	krátký	
pokec	 s	 kluky	 z	 Deska	 A,	 kteří	 z	 téhož	 slavného	
Platzu	vyráželi	směr	Rokytnice.	Nechali	 jsme	si	 tak	
aspoň	od	Zdendy	Cakla	poradit,	 kde	v	České	Lípě	
nejlíp	zaparkovat.

Drkotání	zubů	nás	před	půl	desátou	zahání	do	vozů,	
když	tu	se	objevuje	Péťa	Hübner	-	v	 tu	chvíli	 již	ne	
kamarád,	nýbrž	muž	na	odstřel.	Slibovaných	patnáct	
minut	se	protáhlo	na	půl	hodiny,	a	tak	strážci	pořádku	
musejí	odpustit,	že	jsem	jako	vůdce	prvního	vozu	v	
koloně	jel	do	Lípy	jako	k	ohni.	Myslím,	že	jsme	spáchali	
kromě	několika	zločinů	na	pozemních	komunikacích	
také	 traťový	 rekord.	Posuďte	 sami	 -	 odjezd	 z	AP	v	
9:23,	průjezd	kolem	značky	Česká	Lípa	ve	směru	od	
Nového	Boru	v	10:00.

To	si	samozřejmě	dělám	legraci...

Vzhledem	k	tomu,	že	jsme	to	stihli	tak	rychle,	soupeři	
na	nás	ani	nežehrali,	ani	nám	nespustili
hodiny.	A	za	to	si	zaslouží	náš	velký	dík!

Zápas	 začíná	 v	 přátelské	 atmosféře	 a	 autor	 těchto	
řádků	usedá	za	černé	figury	proti	kapitánovi	domácích	
Milanu	 Lesagemu.	 A	 na	 šachovnici	 se	 objevuje	
zákeřná	 sicilská	 s	 2.	 c3.	 A	 pak	 už	 díky	 Milanově	
„kravatě“	nemám	čas	nic	sledovat.		

Takže	 až	 později	 se	 dozvídám,	 že	 prohrál	 JIrka	
Jareš	 s	 Luckou	 Jínovou	 v	miniaturce,	 když	 se	 náš	
Drak	 pokoušel	 bránit	 Ruskou	 obranou	 s	 brzkým	
„vylepšením“	 tohoto	 zahájení.	 „Musim	 si	 ji	 asi	 víc	
vošahat...“,	 pravil	 po	 zápase	 moudře	 Jiří.	 Měl	 tím	
samozřejmě	 na	 mysli	 Ruskou	 obranu,	 nikoli	 naši	
nebohou	kamarádku	Lucinku!

Prohrává	 bohužel	 také	 Martin	 Němec	 na	 osmičce.	
Škoda	-	byla	to	jeho	premiéra	v	KPD.	

Ani	 partie	 Máry	 Gombaly,	 Míly	 Řičánka	 a	 Péti	
Janouše	 jsem	 neviděl.	 První	 dva	 remizují,	 třetí	
jmenovaný	bohužel	prohrává.	Já	v	té	době	odolávám	
nepříjemnému	 tlaku	 soupeře.	 Milan	 vymýšlí,	 jak	
získat	 výhodu	a	 já	naopak,	 jak	nezískat	 nevýhodu.	
Od	přemýšlení	 jsme	oba	rudí,	 jak	 raci.	Nakonec	se	
mi	 daří	 postupně	 vyrovnávat,	 podáváme	 si	 ruce	 a	
uzavíráme	smír.

To	už	byl	zápas	bohužel	prohraný.	Dohrával	Luboš	
Jína,	který	stál	pod	docela	brutálním	útokem.	A	hrál	
také	ještě	Péťa	Hübner	alias	„ten	na	odstřel“.	A	nestál	
vůbec	 špatně!	 Když	 to	 Luboš	 zabalil,	 dohodli	 se	 s	
Péťou	 Janoušem,	 že	 včetně	Máry	 Gombaly	 vyrazí	
s	předstihem	zpátky	k	domovu.	Naopak	 já	s	Jirkou	
Drakem	 Jarešem	 jsme	 vybídli	 Péťu,	 ať	 hraje	 dál	 a	
partii	si	vyhraje,	když	se	na	 to	 tak	hezky	vyspinkal.	
Že	 na	 něj	 počkáme.	 A	 Péťa	 nakonec	 moc	 pěkně	
zavěsil!	Tak	jsme	mu	snad	i	trošku	odpustili.	Ale	běda	
ti,	bídáku.	Běda	ti	ještě	jednou...
	 	 	 	 	 							Petr	Jakša
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KPD 10. kolo: Slavia  - Desko B po boji 5 : 3 

Předposlední kolo KPD mělo víceméně odpovědět na 
otázku, kdo se v soutěži udrží a kdo sestoupí. Pověstný 
velký otazník visel jak nad osudem našeho týmu, tak i nad 
družstvem soupeře. Dala se tedy očekávat lítá bitka.

V roli kapitána domácích jsem se rozhodl naši sestavu 
na tuto bitku maximálně vyztužit, což v první řadě 
znamenalo nenominovat po mrzkém výkonu na Open 
Liberec sám sebe. Druhým dobrým nápadem se ukázal 
povolávací rozkaz pro naši údernou jednotku z Hradce 
Králové, která dostala za úkol obklíčit soupeře z první a 
osmé šachovnice.

Na první desce se utkali Ben Polák s Lukášem Václavíčkem. 
Lukášovi se černými figurami podařilo v poloslovanské 
obraně eliminovat všechny nástrahy soupeře a tak se oba 
hráči po třiceti tazích ve figurové koncovce dohodli na 
smíru.      ½

Na dvojce se utkali  Jirka Jareš s Jardou Novotným. Náš 
černý Drak se proti úvodnímu tahu královským pěšcem 
bránil systémem velmistra Svešnikova a již ve 26. tahu 
krásně zavěsil, když soupeř podcenil taktické možnosti 
černého. Partie je k přehrání na další straně.  1 - 0

Třetí šachovnici obsadil za domácí Peťa Paldus a za hosty 
Honza Malec. Očekávali jsme zajímavý boj silných hráčů, 
nicméně Petr, který měl toho času pouhé dva dny do 
odletu na exotickou dovolenou, se do vysněného Thajska 
pravděpodobně těšil až příliš. Nejdříve nechal stát celou 
věž a později dílo završil, když dovolil soupeřovi zcela 
zdarma sesvačit ještě svého koně.  0 - 1

Technicky náročnou partii na čtyřce černými velmi dobře 
zvládl Peťa Janouš proti Evženu Blaháčkovi. Po přechodu 
do pěšcové koncovky bezvadně pohlídal všechny jedovaté 

plány šachového matadora a uhájil cennou remízu.        ½

Bájný Fénix tohoto zápasu se jmenuje Mára Gombala a utkal 
se na pětce s Michalem Pajerským. Zahájení Opočenského 
postupně našeho hráče zadupalo do pověstného prachu a 
prohra byla na spadnutí. Soupeř mu ale nečekaně a výrazně 
pomohl, když dopustil v Márově zcela vydoutnalé pozici 
věčný šach.     ½

Šestá deska patřila Mílovi Řičánkovi, proti kterému za 
hosty zasedl šachový lvíček Deska Jirka Viták. A zrodila se 
nejdelší partie zápasu, kvůli které předseda našeho oddílu 
prošvihl začátek zápasu Slovanu Liberec. Vyrovnaná partie 
se podle Mílových slov dostala do složité dámské koncovky, 
ve které se Jirka v silné časové tísni začal postupně ztrácet, 
až následně s velkou materiální ztrátou připustil vynucenou 
výměnu dam a vzdal. V té chvíli jsme již byli favorité zápasu 
a Mílův celý bod naše vítězství jen podtrhl. 1 - 0

Velice cennou výhru uhrál na sedmé šachovnici náš 
předseda Vojta Šic v partii s Luďkem Švecem. Bílými 
figurami nadělal svému soupeři již ve střední hře hned 
několik slabin, pak strategicky vynutil výměnu dámy, 
sesbíral Luďkovi zmíněné slabé piky a zavěsil vyhranou 
věžovku. Super!     1 - 0

Na osmé desce zasedli za domácí Fanda Lašek a za hosty 
Barča Novotná. Za sebe musím Bářin přístup k zápasu vel-
mi pochválit. Jakmile po příchodu do hrací místnosti zjis-
tila, že figurky na její šachovnici jsou ještě ve futrálu, ihned 
aktivně přiložila ruku k dílu. To se u hostů obecně jen tak 
nevidí. Přestože hrála svědomitě a vynalézavě, umožnila 
našemu podstatně zkušenějšímu hráči přechod do přivy-
hrané dámské koncovky se vzdáleným volným pěšcem. Je 
možná spravedlivé, že náš borec výhody nevyužil a partie 
nakonec skončila remízou.   ½
     
     Napsal Petr Jakša
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Krajský přebor ŠSLK družstev mladších žáků 2015 
28. 3. 2015  - Základní škola Nový Bor

2.4 Bleskáč Bižuterie Jablonec
5.4 Hostiné - 59. ročník bleskáče

11.4.	Nový	Bor	Krajský  přebor  žákovských družstev 2014/ 2015
26.4 ŠSLK a TJ Slavia Liberec pořádá 

KP čtyřčlenných družstev v bleskovém šachu



v
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KRAJSKÝ PŘEBOR - tabulka po 10. kole

																														Rozpis	11.	kola	-	12.4.	2015

TJ Spartak Rokytnice n.J. - TJ Jiskra Tanvald 

 1. Novoborský ŠK „C“ - ŠK Zikuda Turnov „C“      

TJ Krásná Lípa - Desko Liberec „A“   

 ŠK Česká Lípa -  ŠK Libštát

Desko Liberec „B“  -  TJ Bižuterie Jablonec n.N. 

ŠK Zikuda Turnov„D“ - TJ Slavia Liberec   

       
  
  

 

Slavia	v	derby	s	Deskem	„B“	po	boji	
vítězně	5:3

Po	velikonocích	12.4	 jedeme	na	ŠK	
Zikuda	Turnov	„D“

Rozpis	zápasů	(světlá	doma	hrané)

1. 19.10.2014 TJ	Jiskra	Tanvald 4½ :3½

2. 09.11.2014 TJ	Bižu.	Jablonec	 4 : 4

3. 23.11.2014 ŠK	Libštát 4 : 4

4. 07.12.2014 Desko	Liberec	„A“ 2½ :5½

5. 04.01.2015 ŠK	Zikuda	Turnov	„C“ 6½:	1½

6. 18.01.2015 TJ	Sp.	Rokytnice	n.J. 4 : 4

7. 01.02.2015 1.	Novoborský	ŠK	„C“ 3½ :4½

8. 15.02.2015 TJ	Krásná	Lípa 4 : 4

9. 01.03.2015 ŠK	Česká	Lípa 5½ :2½

10. 22.03.2015 Desko	Liberec	„B“ 5 : 3

11. 12.04.2015 ŠK	Zikuda	Turnov	„D“

Připomínky	a	podněty	můžete	zasílat	na:

mslechta@seznam.cz

Partie	zápasu	TJ	Slavia	Liberec		-	Desko	Liberec	„B“
Novotný	Jaroslav	2022					0	-	1		 Jareš	Jiří	2014		(Slavia)			

 
1.	e4	c5			2			Nf3	Nc6		3.	d4	cxd4		4.	Nxd4	Nf6		5.	Nc3	e5		
6.	Ndb5	d6		7.	Bg5	a6			8.Na3	b5	9.	Nd5	Be7	10.	Bxf6	Bxf6	
11.	c3	Bg5	12.	Nc2	O-O	13.	a4	bxa4	14.	Rxa4	Ne7	15.	Bc4	
Bb7	16.	O-O	a5	17.	Qd3	Kh8	18.	Nxe7	Qxe7	19.	Rfa1	f5	
20.	Bd5	Rab8	21.R1a2	fxe4	22.	Rxe4	Qc7	23.	Ne3	Qc5	24.	
Bxb7	Rxb7	25.	Qd5	Bxe3	26.	Qxb7	Rxf2	*



Slavnostního vyhlášení se 
zúčastnil za hlavního sponzora 
tht extraligy JUDr. Továrek, 
dále náměstkyně za Liberecký 
kraj PhDr. ….........., náměstky-
ně starosty Turnova …............... 
a předseda ŠSČR Viktor No-
votný.

KPD 11. kolo: Zikuda Turnov D - Slavia 3,5:4,5

Druhý den nádherného jarního víkendu proběhlo 
poslední 11. kolo letošního přeboru družstev. Pro 
náš tým to znamenalo výlet do Turnova s jistotou, 
že výsledek nadcházejícího zápasu může snad jen 
vylepšit umělecký dojem umístění ve výsledkové 
tabulce, ale v zásadě nic nezmění.

To vše se s předstihem projevilo nebývalou chutí 
některých mých spoluhráčů zapauzírovat si. 
Kupříkladu takový Luboš Jína pocítil nutnost v 
termínu zápasu bezodkladně provést jarní prohlídku 
svých včeliček a moje pravá ruka Péťa Janouš věnoval 
neděli své druhé lásce – cyklistice. Jasně, o nic nešlo a 
já jim nic nevyčítám...

Zajímavým způsobem pojala zápas skupinka kolem 
Vojty Šice ve složení předseda, Drak Jirka a Jasný bod 
Peťa. Vydali se do Turnova dobře naladěni vláčkem, 
své partie rychle remizovali (nutno dodat, že nejen 
oni – ani Márovi, ani mně se nechtělo pouštět do boje) 
a pokračovali pěší túrou ve stylu „vítání jara“ až na 
Malou Skálu, kde si každý z nich dal po zásluze jedno 
malé nealkoholické pivo. Konečně, proč ne?

Skutečné šachové boje tak byly k vidění jen na dvou 
šachovnicích našich matadorů Pavla Peníšky (černými 
na dvojce proti Jiřímu Žítkovi) a Míly Řičánka (bílými 
na čtyřce proti Petru Tománkovi) a na šachovnici 
našeho benjamínka Vojty Šíra (bílými na osmičce 
proti Oldovi Macháčkovi).

Vojta Šír si ve střední hře nechal nepříjemně přivázat 
jezdce k dámě, přičemž soupeř využil vyprošťovacích 
prací našeho borce k aktivaci svých těžkých figur, 
zisku pěšce a lepší pozice. Po přechodu do (určitě 
ne prohrané) věžovky s pěšcem méně Vojta bohužel 
téměř každým tahem soupeři vylepšoval pozici. 
Škoda, nicméně z každé prohry plyne ponaučení a 

jsem přesvědčen, že Vojta to ví.

Otevřenou Sicilku, navíc s rošádami na opačných 
stranách, rozehráli Jiří Žítek s Pavlem Peníškou. Pan 
Žítek mě fascinoval – každý svůj tah vážil tak, jakoby 
mu vůbec neběžel čas na hodinách. Nebylo pak divu, 
když slibně vyhlížející útok zahájil ve chvíli, kdy měl 
na svých hodinách pár minut, zatímco Pavel ještě přes 
hodinu. A nebylo ani divu, že pan Žítek při realizaci 
chyboval a nakonec prohrál – na čas.

Proslýchá se, že přídavek za tah na digitálních 
hodinách byl zaveden proto, aby vás soupeř neutahal 
na čas například v technicky vyhrané koncovce. Po 
partii Řičánek – Tománek mám ale pocit, že díky 
tomuto bonusu se při zápasech venku dá ke vzteku 
spoluhráčů zabít opravdu celá neděle. Míla proti 
Sicilské rozehrál pozici velice slušně, ve střední hře 
vyprovokoval soupeře k oslabení pozice, získal pěšce 
a nakonec černému králi na h8 postavil svého koně 
na g6. Černé dámě nezbývalo, než se točit po polích 
g7 a f8, aby Míla neudělil soupeři vítězný odtah. 
Samozřejmě, že tam takový odtah byl, jen škoda, 
že zůstal bez povšimnutí. Ok, následuje vyhraná 
jezdcovka, ve které by si Míla mohl postavit dámu s 
tím, že by mu ten jeho kůň zůstal navíc. Jenže to ne, 
Míla si asi chtěl potrénovat jinou koncovku – dáma 
a král proti jezdci a králi. A tak jsme toho během 
pětadevadesáti tahů viděli skutečně hodně! A hodně 
jsme si i užili – takhle naštvaného Máru Gombalu 
jsem ještě neviděl...

Ale co, jak říkala babička – hlavně, že se nikomu nic 
nestalo. Vyhráli jsme, skončili na pěkném šestém 
místě uprostřed tabulky a já, coby kapitán našeho 
týmu, moc děkuji všem svým spoluhráčům za bezva 
sezonu! 
    napsal Petr Jakša

6.	místo	ŠK	TJ	Slavia	Liberec

Krajský   přebor družstev 2014/ 2015

www.sachy-slavia-lbc.cz
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Připomínky	a	podněty	můžete
zasílat	na:

mslechta@seznam.cz

fotogalerie:	
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/

www.sachy-slavia-lbc.cz

																														Rozpis	11.	kola	-	12.4.	2015

TJ Spartak Rokytnice n.J. - TJ Jiskra Tanvald 

 1. Novoborský ŠK „C“ - ŠK Zikuda Turnov „C“      

TJ Krásná Lípa - Desko Liberec „A“   

 ŠK Česká Lípa -  ŠK Libštát

Desko Liberec „B“  -  TJ Bižuterie Jablonec n.N. 

ŠK Zikuda Turnov„D“ - TJ Slavia Liberec   

       
  
  

 

Rozpis	zápasů	Slavie	
(světlá	doma	hrané)

1. 19.10.2014 TJ	Jiskra	Tanvald 4½ :3½

2. 09.11.2014 TJ	Bižu.	Jablonec	 4 : 4

3. 23.11.2014 ŠK	Libštát 4 : 4

4. 07.12.2014 Desko	Liberec	„A“ 2½ :5½

5. 04.01.2015 ŠK	Zikuda	Turnov	„C“ 6½:	1½

6. 18.01.2015 TJ	Sp.	Rokytnice	n.J. 4 : 4

7. 01.02.2015 1.	Novoborský	ŠK	„C“ 3½ :4½

8. 15.02.2015 TJ	Krásná	Lípa 4 : 4

9. 01.03.2015 ŠK	Česká	Lípa 5½ :2½

10. 22.03.2015 Desko	Liberec	„B“ 5 : 3

11. 12.04.2015 ŠK	Zikuda	Turnov	„D“ 3½ :4½

Gratulujeme	ŠK Zikuda Turnov „C“,	 postupujícímu	bez	
ztráty	bodu	do	2.	ligy.

Družstva	sestupují	do	KS	:	
1.Novoborský	ŠK	„C“	a	Desko	Liberec	„B“

Právo	postupu	do	KPD	si	vybojovali:

v	Krajské	soutěži	I.	-	východ	-	finále	‚A‘	ŠK	Zikuda	Turnov	E

v	Krajské	soutěži	-	západ	-	Desko	C

Z	2.ligy	‚B‘	se	do	KPD	vrací			TJ	Lokomotiva	Liberec

Děkujeme	 všem	 soupeřům	 -	 šachovým	 nadšencům	
za	 účast	 v	 přeboru	 a	 dále	 vedoucímu	 soutěže	 	Tomáši 
Broučkovi	 za	 vzorné	 a	 včasné	 aktualizování	 výsledků,	
vedení	soutěže	a	zasílání	šachového	zpravodaje	z	KPD.	

ŠK	TJ	Slavia	Liberec	
       

KRAJSKÝ PŘEBOR - tabulka po 11. kole



Šachový	klub	TJ	Slavia	Liberec	
děkuje	Všem	sponzorům	a	partnerům	za	podporu	při	přípravě	a	pořádání	

Poháru	ČR	družstev	v	rapid	šachu	a	Mistrovství	ČR	družstev	v	bleskovém	šachu.

	Veškeré	aktuality	najdete	na	našem	webu:	http://www.sachy-slavia-lbc.cz/
Fotogalerie	z	obou	turnajů	naleznete: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/

Email	pro	přihlášky	do	turnajů:	vojtech.sic@seznam.cz
Email	pro	web	a	buletin:	sachy.slavia.lbc@seznam.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz

TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky
pořádali pod záštitou náměstka hejtmana pro

Liberecký kraj pana Josefa Jadrného

3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev
4.10.2015 Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev

Partneři

Mediální	partneři


